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Baggrund 
I det første notat om de foreløbige effekter af de intensive læringsforløb (Plan T og 

DrengeAkademiet) finder vi, at deltagelse i forløbet generelt har små effekter, og at der er en 

negativ effekt på karaktergennemsnittet i dansk og matematik ved folkeskolens afgangsprøve. Alle 

øvrige resultater, bortset fra den negative læringseffekt, ser ud nogenlunde som forventet, bl.a. 

givet resultaterne fra de kvalitative analyser. Eksempelvis ved vi fra de kvalitative analyser, at der 

er mange, der vælger at tage på efterskole, fordi de har deltaget i det intensive læringsforløb. Det 

har givet anledning til overvejelser om, hvorvidt den anvendte metode, Propensity Score Matching, 

fanger de sande læringseffekter af indsatsen. Styregruppen for forskningsprojektet har derfor 

udbedt sig et uddybende notat om metoden og dens styrker og svagheder. 

TrygFondens Børneforskningscenter var i udgangspunktet af den sikre overbevisning, at vi havde 

et godt grundlag for at anvende metoden, men givet det ene negative resultat og vores øgede 

kendskab til selektionsprocessen er der opstået yderligere erkendelser om brug af metoden. 

Nedenfor præsenteres den metodiske uddybning til de foreløbige effektanalyser. 

Uddybning af anvendelsen af Propensity Score Matching (PSM) metoden 
For at kunne beregne effekten af en indsats som fx et intensivt læringsforløb skal man 

sammenligne de observerede resultater med, hvad der ville være resultatet, hvis børnene ikke 

havde deltaget. Dette kan man naturligvis ikke observere; dette kaldes det fundamentale 

evalueringsproblem. 

I stedet kan man ved hjælp af lodtrækningsforsøg etablere et brugbart kontrafaktum. Ved at 

trække lod om, hvem der skal deltage i indsatsen, og hvem der skal i en kontrolgruppe, sikrer de 

to matematiske lovmæssigheder; Store Tals Lov og Den Centrale Grænseværdisætning, at de to 

grupper bliver tilnærmelsesvist identiske, og at de estimerede gennemsnitsudfald i hver gruppe 

følger den samme normalfordeling i fravær af indsatsen. Man kan ved lodtrækningsforsøg udtale 

sig med stor sikkerhed om effekten af indsatsen, idet denne udgør den eneste forskel mellem de 

to grupper. 

I den aktuelle situation har vi ikke haft mulighed for at trække lod, hvorfor vi har måttet benytte 

en anden metode til at estimere effekten af læringsforløbene. Den statistiske og økonometriske 

litteratur angiver flere metoder, som kan bringes i anvendelse, afhængigt af hvilke typer data og 

variationskilder i data man har adgang til. Eksempler er difference-in-difference strategier, fixed 

effect metoder, regression discontinuity designs, kvasi-eksperimentelle designs, timing-of-events 

modeller, samt PSM metoden. 

Vi har i dette projekt valgt PSM metoden, fordi den søger at tilnærme sig lodtrækningsstrategien 

ved at prøve, for hvert deltagende barn, at finde en ’identisk tvilling’. Dette gøres ved at lede efter 

et barn, som ligner det deltagende barn på så mange karakteristika som muligt; køn, alder, fagligt 

efterslæb, forældrebaggrund (uddannelse og beskæftigelseshistorik), forudgående skolefravær, 

osv. Herved findes en sammenligningsgruppe, som på alle observerbare karakteristika per 

konstruktion ligner deltagergruppen.  

I den indeværende analyse er denne del af matching processen forløbet planmæssigt. Vores 

sammenligningsgruppe ligner på alle observerbare parametre de deltagende børn. 



Erfaringen fra forskningen viser – og antagelserne bag PSM metoden antyder – at PSM er en rigtig 

god metode, når man har adgang til et righoldigt datamateriale, som indeholder de faktorer, der 

har været styrende for selektionsprocessen til deltagergruppen. Det kaldes i litteraturen bl.a. 

’selection on observables’ – altså at forskeren har haft adgang til de variable, som har styret 

udvælgelsen til deltagelse i læringsforløbet. Hvis udvælgelsen fx sker på baggrund af skole og 

geografi, læringsefterslæb (målt ved nationale tests), forudgående skolefravær (som proxy for 

skoletræthed), læringsforudsætninger i hjemmet (målt ved forældres uddannelse, beskæftigelse 

og indkomst), så vil metoden være fin. 

Et eksempel kunne være en indsats for unge på uddannelseshjælp ’Brobygning til uddannelse’ som 

forskere fra TrygFondens Børneforskningscenter har evalueret effekten af, netop ved hjælp af 

PSM. Her var kravet for deltagelse, at den unge var på uddannelseshjælp og havde enten faglige 

eller sociale udfordringer. Dette kunne i data approksimeres ved hjælp af afgangskarakterer, 

forudgående uddannelseshistorik (påbegyndte uddannelser), forsørgelseshistorik, 

forældrebaggrund, forudgående kriminalitet, sociale foranstaltninger, samt fysiske og psykiske 

helbredsdiagnoser mv. Vi havde næsten samme information til rådighed som den visiterende 

sagsbehandler, hvorfor vi var i stand til at danne en valid sammenligningsgruppe.1 

I dette projekt har den unge selv – eller måske en forælder eller lærer – besluttet sig for at søge 

og dernæst skrevet en motiveret ansøgning, som henholdsvis LøkkeFonden og Odense Kommune 

har benyttet som grundlag for selektionsprocessen. Der sker således en dobbelt selektion; først 

vælger den unge selv, og dernæst vælger LøkkeFonden/Odense Kommune. Denne 

selektionsproces er noget mere kompleks, og det er muligt, at vi, selv med den righoldighed af 

data vi har haft til rådighed, ikke har fanget alt, som har haft betydning for selektionsprocessen, 

selvom vores forventning a priori var, at vi kunne fange alt. Særligt givet en forventning om, at 

især læringsefterslæb, skolefravær og forældrebaggrund ville kunne fange de væsentligste 

selektionsmekanismer. 

Et særligt problem kan ydermere være, at vi kun observerer læringsefterslæbet indtil 6. klasses 

nationale test. Hvis de deltagende børn er sakket yderligere bagud siden 6. klasse, har mistet 

motivation og er blevet mere skoletrætte, så kan dette forklare den tilsyneladende diskrepans i 

resultatet vedrørende læringseffekter. Endelig kan manglende kontrol for ordblindhed i forhold til 

deltagerne på Plan T have påvirket de estimerede læringseffekter. 

Denne selektionsskævhed og manglende kontrol for de seneste års udvikling i læringsefterslæbet 

og evt. ordblindhed kan ligge til grund for det negative resultat for så vidt angår læring. I 

evalueringen i 2019 vil vi for en større gruppe elever kunne kontrollere for nationale test resultater 

i 7. klasse, samtlige nationale test resultater i 8. klasse, nationale trivselsmålinger, og muligvis 

udnytte mere detaljeret information om deltagelse i specialundervisning. Herved er det muligt, 

men desværre ikke sikkert, at vi vil kunne adressere denne problemstilling. For 

KøbenhavnerAkademiet foretages de første effektanalyser i 2018. Her forventer vi a priori ikke de 

samme problemer, da selektionsprocessen her er mere gennemskuelig – det er lærerne, der 

indstiller eleverne til deltagelse - og udvælgelsen er derfor i højere grad baseret på den type 

information, som findes i de administrative registre (især resultater fra nationale tests og 

information om skolefravær). 

Samlet set er det derfor for tidligt at konkludere noget endeligt på baggrund af de foreløbige 

effektanalyser.  

 

                                                           
1 Se Görlich, A., N. Katznelson, N.-H. M. Hansen, M. Rosholm & M. Svarer (2015), Hvad virker? Ledige unges vej til uddannelse og arbejde. 
Evaluering af Brobygning til uddannelse. Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet, samt Rosholm, M., Mikkelsen, M. & Svarer, M. 
(in prep), Bridging the Gap from Welfare to Education: Evaluation of a Bridging Intervention. Manus under udarbejdelse. 
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1. INTRODUKTION

En vellykket skolegang er en væsentlig forudsætning for, at flere gennemfører en ung-
domsuddannelse eller videre uddannelse og på sigt opnår et selvstændigt voksenliv.

Ikke alle  elever har lige gode forudsætninger for  at  afslutte folkeskolen med de nød-
vendige kompetencer til at komme godt i gang med en ungdomsuddannelse. På trods
af en politisk målsætning om, at 95 procent af en årgang skal fuldføre en ungdomsud-
dannelse, er en ud af hver femte ung endnu hverken færdig med eller i gang med en
ungdomsuddannelse eller i job syv år efter endt folkeskoleuddannelse (Undervisnings-
ministeriet, 2015). Nogle af disse unge har tidligere påbegyndt en ungdomsuddannelse,
men er faldet  fra.  Denne gruppe koster samfundet 31 milliarder kr.  over deres livstid
(Rockwool Fonden, 2016).

Gennem de sidste ti år er der i Danmark blevet gennemført en række forskningsprojek-
ter,  som belyser  effektiviteten  af  arbejdsmarkedstiltag  til  at  få  blandt  andet  unge  ar-
bejdsløse i gang med en uddannelse eller i job (Rosholm og Svarer, 2015; Rosholm og
Jahn,  2014;  Maibom,  Svarer  og  Rosholm,  2014;  Tomi  et  al.,  2013;  Heinesen  et  al.,
2013; Pedersen et al., 2012; Van den Berg et al., 2012; Blasco og Rosholm, 2011). Vi
har  derfor  i  dag  en  forholdsvis  solid  forståelse  af  de  arbejdsmarkedstiltag,  som  kan
hjælpe denne gruppe i gang igen. Effekterne af disse indsatser er beskedne, og indsat-
serne  er  dyre  –  selv  et  mentorforløb,  som  har  en  yderst  beskeden,  men  dog  positiv
effekt, koster omkring kr. 24.000 pr. deltager.i

Samtidig ved vi  overraskende lidt  om effekten af  skoleindsatser,  som sætter tidligere
ind  (fx.  i  folkeskolens  ældste  klassetrin)  med  hensyn  til  at  styrke  elevernes  evner  til
bedre at håndtere overgangen til ungdomsuddannelserne og dermed medvirke til, at
færre unge lander i gruppen, som hverken arbejder eller er i uddannelse eller praktik.

Intensive læringsforløb for fagligt udfordrede elever har vundet indpas det seneste årti
og bruges hyppigt i forskellige formater, både kommunalt og iværksat af eksterne aktø-
rer, til at give elever i folkeskolens ældste klasser et kortvarigt, men intensivt lærings-
boost med fokus på at hjælpe eleverne med at indhente deres faglige efterslæb – gen-
nem faglig og personlig udvikling.

Selvom der efterhånden er et stort udbud af intensive læringsforløb, er der begrænset
viden  om,  hvilken  effekt  forløbene  har  og  hvorfor.  Dyssegaard  m.fl.  (2015)  fandt  24
evalueringer af intensive læringsforløb (12 amerikanske, 6 danske, 3 norske og 3 sven-
ske). De konkluderer, at de intensive læringsforløb har positive, men små læringseffek-
ter.

Hensigten med dette notat er at præsentere resultaterne af den første af tre effektana-
lyser, som har til formål at undersøge om deltagelse i et af tre intensive læringsforløb
(Plan T, DrengeAkademiet eller KøbenhavnerAkademiet) gør en forskel for de deltagen-
de unges faglige og personlige udvikling, på kort sigt og over tid.
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Analysen er lavet af TrygFondens Børneforskningscenter som led i Rambøll Manage-
ment Consultings effektstudium af intensive læringsforløb for Egmont Fonden og benyt-
ter en Propensity Score Matching (PSM) metode. Ved hjælp af danske registerdata kon-
strueres en sammenligningsgruppe bestående af elever, der indtil 7. klasse tilnærmel-
sesvist lignede deltagerne i de intensive læringsforløb, men som ikke deltog i et af de
tre intensive læringsforløb. Ved at sammenligne elevernes faglige udvikling og livsdue-
lighed efter det intensive læringsforløb, får vi indblik i, hvilken effekt læringsforløbet
har haft på elevens udvikling.

Læsevejledning

I  kapitel  2  præsenteres  en  beskrivende  analyse  af  deltagerne  og  deres  baggrundska-
rakteristika. I kapitel 3 redegøres for brugen af en PSM strategi i den kvantitative ef-
fektmåling. Kapitel 4 indeholder effektanalysen for Plan T, mens kapitel 5 præsenterer
effektanalysen for DrengeAkademiet. I kapitel 6 konkluderer vi på de samlede resulta-
ter.

Indeværende notat er baseret på en analyse af drenge og piger, som deltog i Plan T i
skoleårene 2008/09 – 2014/15, og drenge som deltog på DrengeAkademiet i skoleåre-
ne 2012/13 – 2014/15. Lignende analyser gennemføres i 2018 for deltagere på Køben-
havner Akademiet og i 2019 laves en afsluttende analyse for alle tre intensive lærings-
forløb, som også inkluderer de elever, der gennemfører de intensive læringsforløb efter
8. kl. i skoleåret 2017/18 og i 7. kl. i skoleåret 2016/17.
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2. DELTAGERNE OG DERES BAGGRUNDSKARAKTERISTI-
KA

I dette kapitel kigger vi nærmere på de elever, som har deltaget i Plan T eller på Dren-
geAkademiet og gør brug af registerdata fra Danmarks Statistisk til at tegne et billede
af, hvem de er og hvordan de adskiller sig fra andre elever.

I  nedenstående  sammenligner  vi  forskellige  udfaldsmål  for  elever,  som har  været  på
Plan T eller DrengeAkademiet med gennemsnittet for alle andre elever i Danmark. ”An-
dre”  skal  i  nedenstående  analyse  læses  som landsgennemsnittet  for  elever,  som ikke
har deltaget i Plan T eller DrengeAkademiet. Der er derfor ikke tale om en sammenlig-
ning med den sammenligningsgruppe, som i senere kapitler, vil indgå i effektanalysen.

2.1 Antal deltagere

I analysen indgår 211 drenge, som var på DrengeAkademiet i årene 2013 – 2015, samt
63 drenge og piger, som deltog i det intensive læringsforløb arrangeret af Plan T i åre-
ne 2009 - 2014. Alle deltagere på DrengeAkademiet er drenge, mens deltagerne i Plan
T udgøres af 30 drenge og 33 piger.ii

Figur 2.1: Antal deltagere i DrengeAkademiet

2013 2014 2015 Total

Deltagere 64 80 67 211
Kilde: DrengeAkademiet

Figur 2.2: Antal deltagere i Plan T

2009 2010 2011 2012 2013 2014 I alt

Deltagere 4 12 12 13 13 9 63
Kilde: Plan T

Elever, som deltog i de intensive læringsforløb efter 2014/15 eller som endnu ikke har
haft mulighed for at tage afgangsprøven, er ikke inkluderet i analysen, men vil indgå i
den opfølgende analyse i 2019.

2.2 Deltagernes alder og klassetrin

Aldersmæssigt  er  deltagerne  på  de  to  intensive  læringsforløb  mellem 12  og  16  år  på
det tidspunkt, de deltager i det intensive læringsforløb.

Figur 2.3: Klassetrin for elever i DrengeAkademiet og Plan T iii

DrengeAkademiet Plan T

7. klasse 45 26

8. klasse 166 37

Total 211 63
Kilde: DrengeAkademiet og Plan T

DrengeAkademiet er organiseret som en sommerferie-”camp”. De fleste deltagere har
inden sommerferien færdiggjort 8. klasse og skal efter sommerferien i gang med 9.
klasse. Der er dog også en del drenge, som tager på DrengeAkademiet mellem 7. og 8.
klasse.
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Plan T afholdes også som en camp. Den foregår i løbet af skoleåret. I 2009 blev Plan T
campen afholdt i maj. I de efterfølgende år blev campene afholdt i efteråret. Deltager-
ne på Plan T går i 7. eller 8. klasse.

2.3 Deltagernes faglige historik

På baggrund af oplysninger fra Danmarks Statistisk, fremgår det, at deltagerne på
DrengeAkademiet  og  Plan  T  har  haft  et  fagligt  efterslæb det  meste  af  deres  skoletid.
Blandt de elever, som har deltaget i de nationale test i dansk i 2., 4., 6. eller 8. klasse,
havde camp-deltagerne et massivt fagligt efterslæb allerede i 2. klasse.

Deltagerne på DrengeAkademiet er i gennemsnit en hel standard afvigelseiv bagefter
gennemsnittet i 2. klasse, hvilket forværres i løbet af elevens skolegang til omkring 1,2
standard afvigelser i 8. klasse. Det svarer til, at deltagerne er omkring et skoleår bagud
i forhold til landsgennemsnittet.

Plan T deltagerne klarede sig endnu dårligere i de nationale test i dansk end deltagerne
på DrengeAkademiet inden de kom på camp. På både 2., 4. og 6. klassetrin lå de mere
end 1,2 standard afvigelser efter gennemsnittet.

Den nationale test i dansk i 8. kl. er for nogle elever en førmåling, mens den for andre
er en eftermåling; nogle elever tager testen allerede inden de tager på camp, mens
andre gennemfører testen efter de har været på camp.v

Figur 2.3: Nationale test resultater i dansk, 2. – 8. klasse, for deltagere i Plan T og Drenge-
Akademiet

Et lignende billede tegner sig for matematik, som også er et udfordrende fag for delta-
gerne i de to intensive læringsforløb. Sammenligner vi med landsgennemsnittet, er del-
tagerne på DrengeAkademiet omkring 0,7 standard afvigelser bagud i matematik i både
3. og 6. klasse, mens deltagerne i Plan T er 0,8 standard afvigelser bagud i 3. klasse og
0,6 standard afvigelser bagud i 6. klasse.
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Figur 2.4: Nationale test resultater i matematik, 3. og 6. klasse, for deltagere i Plan T og
DrengeAkademiet

2.4 Deltagernes skoledeltagelse

Deltagerne på DrengeAkademiet havde i 6. klasse i gennemsnit 6,4 sygedage og 1,3
dage med ulovligt fravær. Dermed adskiller de sig ikke fra gennemsnittet af 6. klasses
elever.

Deltagerne i Plan T havde allerede inden campen mindre fravær end gennemsnittet. I
6. klasse havde Plan T deltagerne 6,2 sygefraværsdage og under en halv dag med
ulovligt fravær i gennemsnit.

Figur 2.5: Ulovligt fravær (i dage) i gennemsnit i 3. – 6. klasse, DrengeAkademiet og Plan T
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Figur 2.6: Sygefravær (i dage) i gennemsnit, 3. – 6. klasse, DrengeAkademiet og Plan T

2.5 Deltagernes baggrundskarakteristika

I Figur 2.7 præsenteres en række baggrundskarakteristika for deltagerne.

Få udsatte børn. Kun få deltagere i de intensive læringsforløb er udsatte børn (define-
ret som anbragte børn eller børn med en social foranstaltning i henhold til Service Lo-
ven § 52). Der er ingen anbragte børn blandt de elever, som indgår i analysen, hverken
i Plan T eller på DrengeAkademiet.

Under 1 procent af deltagerne i Plan T og under 2 procent af deltagerne på DrengeAka-
demiet har i  løbet af  deres barndom modtaget en social  foranstaltning,  sammenlignet
med 2,4 procent for alle danske børn i 7.-8. klasse.

Få elever med anden etnisk baggrund. Få deltagere har faglige udfordringer på
grund af en opvækst i familier med forældre med anden etnisk baggrund end dansk.

Under 2 procent af deltagerne i Plan T og omkring 8 procent af deltagerne på Drenge-
Akademiet har anden etnisk baggrund end dansk, sammenlignet med knapt 13 procent
blandt alle landets 7.-8. klasses elever.

Forældre med kort eller ingen uddannelse.vi Det, som især karakteriserer deltager-
ne i Plan T og på DrengeAkademiet, er forældrenes lave uddannelsesniveau.

Langt størstedelen af deltagerne har forældre, som ikke selv har en mellemlang eller
lang videregående uddannelse. På DrengeAkademiet har 55 procent af deltagernes
mødre en erhvervsuddannelse (EUD) og på Plan T er den tilsvarende andel 58 procent.

Desuden er 20 procent af deltagerne på Plan T vokset op i familier, hvor moren højst
har folkeskolens afgangseksamen. Dette er en forholdsvis høj andel sammenlignet med
andre elever, især fordi deltagerne har etnisk danske forældre.

Skilsmisseforældre. Deltagerne har også i højere grad forældre, som er skilt.

Det gælder 18 procent af drengene på DrengeAkademiet og 16 procent af deltagerne i
Plan T, sammenlignet med et nationalt gennemsnit for en 7. klasses årgang på 14 pro-
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cent. Næsten 22 procent af deltagerne på DrengeAkademiet har forældre, som er ugif-
te. Det samme tal er 21 procent for Plan T og 19 procent for alle andre børn.

Sen skolestart. Flere af deltagerne begyndte i første klasse senere end normalt. Næ-
sten 30 procent af deltagerne i Plan T og på DrengeAkademiet var fyldt 8 år, inden de
startede i 1. klassevii. Til sammenligning er det nationale gennemsnit 18 procent.

Specialundervisning. 24 procent af deltagerne på DrengeAkademiet har modtaget
specialundervisning, mens ingen af deltagerne (som er inkluderet i analysen) i Plan T
har modtaget specialundervisning i deres skoletid (dvs. 0. – 6. kl.).viii

Figur 2.7: Baggrundskarakteristika, 6. kl., Plan T og DrengeAkademiet

2.6 Opsamling

Deltagerne i Plan T og på DrengeAkademiet adskiller sig ikke markant fra mange andre
elever med faglige udfordringer i skolen. De er opvokset i familier med forholdsvis korte
uddannelser eller ingen uddannelse udover folkeskolens afgangseksamen. De startede
senere i 1. klasse end andre elever, og har alligevel haft et markant fagligt efterslæb
allerede i de tidlige klasser. Hver fjerde elev på DrengeAkademiet har modtaget speci-
alundervisning.
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3. PROPENSITY SCORE MATCHING METODEN

I  dette  kapitel  forklarer  vi,  hvordan  den  kvantitative  effektanalyse  er  gennemført  og
hvilke udfordringer, der ligger i brugen af en Propensity Score Matching (PSM) strategi.

3.1 Hvad er en effektmåling?

Når vi  ønsker at  måle effekten af  en indsats,  skal  vi  ikke kun vide,  hvordan eleverne
klarer sig efter de har deltaget i indsatsen. Vi skal også vide, hvordan de ville have kla-
ret sig, hvis de ikke havde modtaget indsatsen.

Med adgang til registerdata via Danmarks Statistik er det forholdsvis nemt at følge en
elev over tid og observere, hvordan eleven klarer sig før og efter forløbet. Derimod er
det  straks  meget  vanskeligere  at  sandsynliggøre,  hvordan  den  unge  havde  klaret  sig
uden indsatsen, da dette af gode grunde ikke kan observeres. Derfor er det nødvendigt
at konstruere en sammenligningsgruppe af lignende individer, som kan sandsynliggøre,
hvad der ville være sket, hvis eleven ikke havde deltaget i et intensivt læringsforløb.

Den mest valide metode til at konstruere en sammenligningsgruppe er gennem et lod-
trækningsforsøg. Når der trækkes lod om, hvem som modtager indsatsen og hvem som
kommer i sammenligningsgruppen, kan vi være sikre på, at de to grupper bliver sam-
menlignelige,  hvis  bare  de  er  store  nok.  Så  længe  nok  personer  deltager  i  lodtræk-
ningsforsøget, vil der ikke være systematiske forskelle mellem eleverne i indsatsen og i
sammenligningsgruppen. Ikke alle elever på tværs af de to grupper er ens, men gen-
nemsnittet i indsatsgruppen og sammenligningsgruppen vil være ens, inden det inten-
sive læringsforløb igangsættes. Den forskel, som vi observerer grupperne imellem, ef-
ter indsatsgruppen deltager i det intensive læringsforløb, vil være et mål for den kausa-
le effekt på elevernes efterfølgende faglige udvikling og livsduelighed af at deltage i det
intensive læringsforløb.

Et lodtrækningsforsøg skal igangsættes samtidig med, at indsatsen implementeres, da
udvælgelsen  af  deltagerne  sker  ved  lodtrækning.  Derfor  kan  lodtrækningsforsøg  ikke
benyttes til at evaluere indsatser ex post.

3.2 Propensity Score Matching (PSM) Metoden

Når en effektmåling skal designes ex post, er det nødvendigt at benytte andre statisti-
ske metoder end et lodtrækningsforsøg. En af de mest anvendte metoder i ex post ef-
fektevalueringer er Propensity Score Matching metoden, som anvendes i nærværende
effektanalyser.

Ved brug af individoplysninger fra Danmarks Statistisk identificeres en elevgruppe, som
på observerbare karakteristika ligner eleverne i de intensive læringsforløb, før eleverne
deltager i de intensive læringsforløb. Ved at sammenligne den efterfølgende udvikling i
udvalgte udfaldsmål (fx læring, trivsel og uddannelsesparathed) hos eleverne i de in-
tensive læringsforløb med eleverne i den konstruerede sammenligningsgruppe, opnås
et mål for effekten af de intensive læringsforløb.

Denne  metode  har  sine  fordele,  men også  en  række  udfordringer.  Hvorimod  vi  i  lod-
trækningsforsøg kan være sikre på, at indsatsgruppen og sammenligningsgruppen er
ens på både observerbare og ikke-observerbare karakteristika, kan vi i en PSM analyse
kun være sikre på, at eleverne ligner hinanden på observerbare karakteristika. Forud-
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sætningen for at kunne lave en god analyse med denne metode er derfor, at man har
adgang til alle de informationer, som har bestemt udvælgelsen af elever til indsatsen –
selektionsprocessen.

Metoden operationaliseres i tre trin, som forklares i nedenstående.

3.2.1 Udvælgelsesalgoritmen

I det første trin forsøger vi at genskabe den udvælgelsesalgoritme, som eksplicit eller
implicit har bestemt valget af deltagere på turboforløbene.

Det gør vi ved at sammenligne en lang række baggrundskarakteristika for eleverne fra
før de blev udvalgt til at tage i de intensive læringsforløb. Hvordan ligner disse børn
hinanden? Hvordan adskiller de sig fra andre elever, som ikke blev udvalgt til at komme
på et af de intensive læringsforløb?

Målet er at komme frem til et samlet indeks (herefter: en statistisk udvælgelsesalgo-
ritme) bestående af baggrundsvariable, som i en forholdsvis høj grad kan forudsige om
eleven vil blive udvalgt til det intensive læringsforløb.

Denne del af analysen har to udfordringer:

- Den  første  udfordring  er,  at  vi  på  trods  af  rige  registerdata  om alle  personer,
som lever i Danmark, ikke har adgang til en række ikke-observerbare karakteri-
stika, som fx elevens motivation eller den allerseneste faglige udvikling. Derfor
kan vi kun matche elever på observerbare karakteristika.

- Den anden udfordring er, at antallet af baggrundskarakteristika, som inkluderes
i approksimationen er begrænset af antallet af individer i analysen. Jo færre in-
divider  (og  i  Plan  T  og  på  DrengeAkademiet  er  der  ikke  så  mange),  jo  færre
baggrundskarakteristika kan benyttes i estimeringen af vores statistiske udvæl-
gelsesalgoritme.

I Figur 3.1 fremgår de endelige variable, som indgår i den statistiske udvælgelsesalgo-
ritmen og i bilag A er den endelige udvælgelsesalgoritme (inkl. estimater) gengivet som
vi benytter i effektanalysen af Plan T og DrengeAkademiet.ix

Figur 3.1: Variable inkluderet i udvælgelsesalgoritmen

Individniveau Skoleniveaux Familieniveau

Køn Institutioner Byområde

Modtagers specialundervisning Adopteret

4. kl. sprogforståelse Mor, Folkeskole uddannelse

4. kl. afkodning Mor, gymnasial uddannelse

4. kl. tekstforståelse Mor, erhvervsuddannelse

6. kl.  sprogforståelse Mor, Kort videregående

6. kl. tekstforståelse Mor, Mellemlang uddannelse

6. kl. afkodning Mor, Lang videregående uddannelse

3. kl. tal og algebra Mors løn i 1000 kr.

3. kl. geometri Mor alder v. fødsel

3. kl. statistik og sandsynlighed Far, Folkeskole uddannelse

6. kl. tal og algebra Far, gymnasial uddannelse
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6. kl. geometri Far, erhvervsuddannelse

6. kl. Matematik i anvendelse Far, Kort videregående

Ulovligt fravær, 5. kl. Far, Mellemlang uddannelse

Ulovligt fravær, 6. kl. Far, Lang videregående uddannelse

Sygefravær, 5. kl. Fars løn i 1000 kr.

Sygefravær, 6. kl. Far alder v. fødsel

Samlet fravær 6. kl.

Samlet fravær, 5. kl.

I analysefasen har vi arbejdet med fem forskellige modelspecifikationer og tre forskelli-
ge modeller til at kontrollere for skoleeffekter. Vi har valgt den mest stabile modelspe-
cifikation, som indebærer, at vi matcher hver elev i indsatsen med 5 elever i sammen-
ligningsgruppen. Skoleeffekter kontrollerer vi for ved at inkludere skole-fixed-effects.

Resultaterne ændrer sig ikke markant ved brug af andre modelspecifikationer.

3.2.2 Et potentielt dobbelt selektions problem

I  udvælgelsen af  elever til  Plan T og DrengeAkademiet sker der potentielt  en dobbelt
selektion, som det kan være svært at approksimere med tilgængelige registerdata.

For det første skal eleven selv ansøge om at komme med på det intensive læringsfor-
løb. Ikke alle elever vælger at gøre dette. De, som gør, er potentielt systematisk for-
skellige fra andre elever, som valgte ikke at ansøge, ikke gad, ikke havde lyst eller ikke
fik taget sig sammen til at ansøge.

Derfor kan det være, at:

- eleven er mere motiveret og har et stærkere ønske om at afslutte folkeskolens
afgangseksamen med et bedre fagligt resultat - end andre elever har.

- elevens forældre er bedre til at støtte op om elevens skolegang eller tage ansvar
for, at eleven får den ekstra støtte, der er behov for.

- elevens lærere er bedre til at støtte op om eleven og sikre, at eleven får ansøgt
om at komme med på et intensivt læringsforløb og også, at eleven får den støt-
te, der er behov for.

Hvis disse faktorer også bidrager positivt til elevens læring efter det intensive lærings-
forløb, risikerer vi at vores effektestimater overvurderer effekten af indsatsen, når vi
sammenligner deltageren med dem, som aldrig fik ansøgt.

Det kan også være, at:

- eleven  ansøger  om at  komme på  turboforløb,  fordi  han  oplever,  at  han  falder
længere bagud og er nødt til at få ekstra støtte.

Fra dette perspektiv kan det være, at eleverne som kommer på intensive læringsforløb
systematisk er fagligt svagere end andre elever. For eksempel kunne man forestille sig,
at der i blandt de elever, som klarer sig forholdsvis dårligt i de nationale test i 6. klas-
se, vil være elever som har reelle læringsudfordringer, samtidig med, at der kan være
elever, som godt kunne få et bedre testresultat, hvis de havde gjort en større indsats.
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Hvis den fagligt svage elev kommer på et intensivt læringsforløb, mens den anden elev
”bare tager sig sammen”, vil det medføre, at vores effektmålinger undervurderer effek-
ten af indsatsen, da vi sammenligner elever, som er fagligt svagere end dem, som ikke
kom på camp.

Dobbelt selektions problemet opstår, fordi de intensive læringsforløb også udvælger
eleverne til deres camp blandt flere ansøgere end der er plads til på det intensive læ-
ringsforløb. Dette vil sandsynligvis også bidrage til at skabe en systematisk forskel mel-
lem dem, der deltager på det intensive læringsforløb og andre elever, som ellers ligner
dem på observerbare karakteristika.

De to selektionsprocesser kan modvirke hinanden eller forstærke hinanden. Hensigten
med den statiske udvælgelsesalgoritme er at genskabe denne udvælgelsesproces såle-
des, at vi kan kontrollere for dobbelt selektions problemet i analysen.

3.2.4 Konstruktion af sammenligningsgruppen

I andet trin bruges udvælgelsesalgoritmen til at identificere alle de elever i de samme
skoler og på samme årgang, som ifølge algoritmen har (næsten) samme sandsynlighed
for at deltage i det intensive læringsforløb som de der faktisk deltager. Vi definerer et
potentielt match som en person, der i den statistiske algoritme ikke adskiller sig med
mere end 0,1% fra en af deltagerne.

I den statistiske analyse indgår kun unge fra samme skoler, som leverer børn til hen-
holdsvis  Plan  T  og  DrengeAkademiet,  og  fra  de  samme år,  hvor  deltagerne  deltager.
Derfor er det ikke de fulde populationer af unge i Danmark, der indgår i analyserne.  I
alt identificerer vi 16,881 elever, som indgår i analyserne for DrengeAkademiet samt
4,555 elever, som indgår i analyserne for Plan T.

Det er en fordel, at vi kan identificere mange mulige match, da en større matchgruppe
bidrager  positivt  til  den  statistiske  analyse.  Som det  fremgår  af  figur  3.3,  udgår  kun
omkring 6-8 elever fra Plan T i hver analyse,xi fordi vi ikke kan finde et ordentligt match
til eleven. Ligeledes udgår ikke mere end 8-13 elever fra analysen af DrengeAkademiet
på grund af et manglende match.

Figur 3.2: Chance for match, Plan T og DrengeAkademiet

Plan T DrengeAkademiet
Percentile Indsats Potentielle kontrol Indsats Potentielle kontrol

1% 0,0019 0 0,0027 0
5% 0,0126 0 0,0053 0

10% 0,0149 0 0,0086 0
25% 0,0334 0,0001 0,0192 0,0002
50% 0,0857 0,0016 0,0517 0,0024
75% 0,1411 0,0097 0,1001 0,0111
90% 0,2088 0,0282 0,1726 0,0313
95% 0,2579 0,0524 0,2541 0,0532
99% 0,4386 0,1644 0,3752 0,1301
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Udfordringen er, at vores statistiske udvælgelsesalgoritme er forholdsvis upræcis i ud-
vælgelsen af individer til sammenligningsgruppen. Som det ses i nedenstående figur
3.2, er det kun 5% af eleverne i matchgruppen, som har mere end en 5% chance for at
blive udvalgt til forløbet, og kun 1% af eleverne har en chance på over 15% for at blive
valgt  til  Plan T.  For DrengeAkademiet er  der kun en procent af  eleverne,  som har en
chance for at blive valgt på over 10%.

Dette fortæller os, at der enten er ikke-observerbare karakteristika, der i høj grad har
haft betydning for om eleven kommer på et intensivt læringsforløb og at vores udvæl-
gelsesalgoritme derfor ikke i tilstrækkelig grad har modelleret selektionsprocessen, eller
alternativt, at der har været stor tilfældighed i selektionsprocessen.

I Figur 3.3 fremgår det også, at ikke alle elever opnår fem match. For eksempel kan vi i
analysen af  DrengeAkademiet ikke matche 13 elever,  som derfor  udgår fra analysen.
Blandt de resterende 187 elever, kan vi i gennemsnit finde 4,16 matchelever pr. elev
og gennemfører analysen med 778 elever i sammenligningsgruppen (hvilket giver 965
elever i alt).

Figur 3.3 Antal match pr. udfaldsvariable, DrengeAkademiet og Plan T

DrengeAkademiet Treated - off sup-
port

Treated - on sup-
port

Untreated - on sup-
port

Inkluderet i
ATT

Eksamenskaraktergennem-
snit 13 187 778 965
Har ikke taget alle bundne
prøver 13 198 812 1010

Gym uddannelse efter 9.kl 10 168 698 866
Startet på uddannelse efter
9.kl 10 168 698 866

Efterskole i 9kl 13 188 764 952

Efterskole efter 9.kl 10 168 698 866
Gym uddannelse 2 år efter
9.kl 11 98 425 523

Startet på uddannelse 2 år
efter 9.kl 11 98 425 523

Fravær i 9.kl 8 132 558 690

Plan T Treated - off sup-
port

Treated - on sup-
port

Untreated - on sup-
port

Inkluderet i
ATT

Eksamenskaraktergennem-
snit 6 55 184 239
Har ikke taget alle bundne
prøver 7 56 187 243

Gym uddannelse efter 9.kl 6 51 165 216
Startet på uddannelse efter
9.kl 6 51 165 216

Efterskole i 9kl 8 52 173 225

Efterskole efter 9.kl 6 51 165 216
Gym uddannelse 2 år efter
9.kl 6 38 123 161

Startet på uddannelse 2 år
efter 9.kl 6 38 123 161

Fravær i 9.kl 8 46 153 199

Tallene i Figur 3.3 bekræfter, at der kan findes tilstrækkelig mange elever til  kontrol-
gruppen, som minder om eleverne i indsatsgruppen.
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Det er dog især de elever med den højeste sandsynlighed for at komme med i Plan T
eller  på  DrengeAkademiet,  som vi  har  haft  sværest  ved  at  matche.  Denne  gruppe  er
markeret med grønt i figur 3.4.

Figur 3.4: Sandsynligheden for at finde et match, afhængig af propensity scoren (eksempel)

3.2.5 Balancetest og effektmåling

I det tredje trin kan vi nu teste, om vores konstruerede sammenligningsgruppe er ba-
lanceret, dvs. at de elever, som deltager i de intensive læringsforløb også ligner elever-
ne i sammenligningsgruppen, inden forløbets start.

Dermed kan vi begynde at sammenligne eleverne på udfaldsmål, som er observeret
efter eleverne har deltaget i de intensive læringsforløb. Vi præsenterer resultaterne af
effektanalysen i kapitel 4 og 5.

3.2.6 Udfaldsmål

Deltagerne udvikler både faglige og personlige kompetencer på det intensive lærings-
forløb. Derfor forventer vi, at eleverne oplever en positiv udvikling både i deres livsdue-
lighed og i deres faglige læring efterfølgende.

I figur 3.5 viser vi den operationalisering af udfaldsmålene, som er anvendt i analysen.
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Figur 3.5: Operationalisering af udfaldsmålene

Livsduelighed Faglig læring
Ulovligt fravær i 9. kl.
Sygefravær i 9. kl.
Samlet fravær i 9. kl.
Uddannelsesparathed, 9. kl.
Trivsel, 9. kl.

Eksamenskaraktergennemsnit, 9. kl.xii

Påbegyndt ungdomsuddannelse, efter 9. kl.
Påbegyndt gymnasial uddannelse, efter 9. kl.
Efterskole i 9. kl.
Efterskole i 10. kl.
Påbegyndt ungdomsuddannelse, 2 år efter 9. kl.
Påbegyndt gymnasial uddannelse, 2 år efter 9. kl.

Variable, med et utilstrækkeligt datagrundlag, som vil blive inkluderet i den endelige rapport:

Sociale kompetencer i uddannelsesparathedsvurde-
ring, 9. kl.
Personlige kompetencer i uddannelsesparatheds-
vurdering, 9. kl.

Nationale test dansk, 8. kl. (kun for elever, som er
på camp mellem 7. og 8. kl.)

I bilag 3 og 4 fremgår antallet af observationer, som indgår i hver analyse.

3.3 Opsamling

Fordi effektanalysen tager udgangspunkt i en elevgruppe, som allerede har deltaget i
Plan T eller på DrengeAkademiet og dermed evaluerer effekten af disse intensive læ-
ringscamps ex post,  kan vi  ikke benytte et  lodtrækningsforsøg. I  stedet gennemføres
effektanalysen som en PSM analyse.

I PSM analysen estimerer vi en statistisk udvælgelsesalgoritme, som har til hensigt at
modellere  valget  af  elever  til  at  deltage  på  DrengeAkademiet  og  i  Plan  T  og  benytte
disse informationer til at konstruere en sammenligningsgruppe. Udvælgelsesalgoritmen
skal hjælpe os med at kontrollere for den potentiale dobbelt selektion, der opstår, fordi
eleverne selv ansøger om deltagelse, hvorefter programadministrationen udvælger un-
ge til at deltage i det intensive læringsforløb. Hvis vi ikke fanger de faktorer, som influ-
erer på denne dobbelte selektionsproces, risikerer vi, at eleverne på de intensive læ-
ringsforløb systematisk er forskellige fra andre elever, hvilket kan skævvride vores ana-
lyseresultater.

Det  er  en  fordel  for  PSM analysen,  at  vi  gennem de  danske  registerdata  i  Danmarks
Statistik  har  adgang  til  detaljerede  oplysninger  både  om  eleven  selv  og  om  elevens
skole- og familieforhold. Samtidig er det plausibelt, at der vil være individrelaterede
informationer, fx om elevens motivation og ihærdighed, som vi ikke har adgang til, og
som potentielt  kan  spille  en  betydelig  rolle  med  hensyn  til,  hvem der  deltager  på  de
intensive læringsforløb.

Hvert år deltager cirka 100 drenge på DrengeAkademiet og under 20 drenge og piger i
Plan T. Det er derfor en meget lille elevgruppe, blandt mange, fagligt udfordrede elever
i folkeskolens ældste klasser, som kommer på et intensivt læringsforløb. Med relativt få
deltagere i de intensive læringsforløb og en stor elevgruppe, som minder om dem, og
uden adgang til individoplysninger om motivation og ihærdighed, har det vist sig at
være en svær udfordring at genskabe en valid udvælgelsesalgoritme.
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4. EFFEKTANALYSE FOR PLAN T

I dette kapitel præsenterer vi resultaterne af effektanalysen for deltagerne i Plan T. Der
indgår i alt 63 unge fra skoleårene 08/09-14/15 i analysen.

4.1 Effektmålingen

Figur 4.1 præsenterer resultaterne af den kvantitative effektmåling.

Plan T deltagerne klarer sig signifikant dårligere i 9. klasses afgangseksamen end ele-
ver i sammenligningsgruppen, og afslutter 9. klasse med et gennemsnit, som ligger
0,35 standard afvigelser under sammenligningsgruppens gennemsnit. Dette er en be-
tydelig negativ effekt. Det ændrer ikke på resultaterne, hvis vi kigger separat på dansk
eller matematik (hvilket ikke vises i tabellen).

Det negative resultat kan ikke forklares med forskelle i andelen, der tog afgangsprø-
verne,  da  der  ikke  er  en  statistisk  signifikant  forskel  i  andelen  af  prøvetagere  blandt
Plan T deltagerne og sammenligningsgruppen.

Figur 4.1: Effektmålinger på diverse udfaldsmål, Plan T

Effektmål Standard afvigelser

Eksamenskaraktergennemsnit, standardiseret -0.349* (0.141)
Har ikke taget alle bundne prøver -0.017 (0.055)
Påbegyndt gymnasial uddannelse,
efter 9.kl -0.116* (0.055)
Påbegyndt ungdomsuddannelse,
efter 9.kl 0.029 (0.052)
Efterskole efter 9.kl 0.178 (0.101)
Efterskole i 9. kl -0.018 (0.062)
Påbegyndt gymnasial uddannelse,
2 år efter 9. kl -0.341*** (0.033)
Påbegyndt ungdomsuddannelse,
2 år efter 9. kl 0.033 (0.073)
Ulovligt fravær i 9. klasse -0.926 (0.862)
Syge fravær i 9. klasse -4.523 (3.953)
Samlet fravær i 9. klasse -5.011 (3.975)

*p<0.05, **p<0,01, ***p<0,001

Der er ikke nogen effekt på tilbøjeligheden til at påbegynde en ungdomsuddannelse,
hverken lige efter eller to år efter 9. klasse, men Plan T deltagerne er mindre tilbøjelige
til at påbegynde en gymnasial uddannelse og dermed mere tilbøjelige til i stedet at på-
begynde en erhvervsuddannelse. Denne effekt er statistisk signifikant.
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To år efter afslutningen af 9. klasse, er en større (men ikke statistisk signifikant) andel
af Plan T deltagerne begyndt på en ungdomsuddannelse end i sammenligningsgruppen.
Det er især de ikke-gymnasiale uddannelser, som eleverne i større grad søger ind på,
da der samtidig er et statistisk signifikant fald i antallet af Plan T deltagere, som starter
på en gymnasial uddannelse.

Som det fremgår, har deltagerne i Plan T en uges mindre skolefravær i 9. klasse end
eleverne  i  sammenligningsgruppen.  Forskellen  er  dog  ikke  statistisk  signifikant,  men
det kan overraske i lyset af de negative effekter på eksamenskaraktererne.

4.2 Hvem får mest ud af at deltage i Plan T?

Ikke alle elever har fået lige meget ud af at deltage i Plan T.

Som det kan ses i Figur 4.2, er den negative effekt på elevernes afgangskarakter kun
statistisk signifikant for de elever, som var fagligt stærkere (i matematik) inden forlø-
bet. Blandt de fagligt stærkeste elever klarede eleverne i sammenligningsgruppen sig
bedre i 9. klasses afgangseksamen end de elever som deltog i Plan T.

Derimod er der blandt de elever, som var de fagligt svageste elever inden forløbet, in-
gen målbar negativ effekt, omend tendensen også for disse elever er negativ. Dette
skyldes  også,  at  der  er  færre  elever  i  yderpunkterne  af  fordelingen  og  dermed mere
usikkerhed om resultaterne, når vi kun kigger på de fagligt svageste elever.

Figur 4.2: Forskelle i effektstørrelser på tværs af elevernes faglige kompetencer inden forlø-
bet, Plan T

Note: Den fuldt optrukne blå kurve viser deltagerne og de stiplede blå kurver et 95% konfidens-interval,
mens de tilsvarende røde kurver viser den matchede sammenligningsgruppe. På x-aksen fremgår elevens
resultat i 6. kl. nationale test i matematik (normaliseret så gennemsnittet er nul). På y-aksen er elevens
eksamenskaraktersgennemsnit i 9. kl. (også normaliseret, så gennemsnittet er nul).
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Effektforskellene eleverne imellem er mere tydelige, når vi opdeler dem med hensyn til
deres mors uddannelsesniveau.

Blandt de elever, som er vokset op med en mor med en gymnasial uddannelse eller en
mor, som ikke har mere uddannelse end folkeskolens afgangseksamen, har Plan T en
ikke signifikant effekt, som er meget tæt på nul. Den negative effekt på elevernes af-
gangskarakter findes for de elever, som har forældre med enten en erhvervsuddannel-
se eller en kort eller mellemlang videregående uddannelse (hvilket er størstedelen af
eleverne).

Figur 4.3: Forskelle i effektstørrelser på tværs af moderens uddannelsesniveau, Plan T

Note: Den fuldt optrukne blå kurve viser deltagerne og de stiplede blå kurver et 95% konfidens-interval,
mens de tilsvarende røde kurver viser den matchede sammenligningsgruppe. På x-aksen fremgår mors ud-
dannelsesniveau. På y-aksen er elevens eksamenskaraktersgennemsnit i 9. kl. (også normaliseret, så gen-
nemsnittet er nul).

4.3 Opsamling

Deltagelse i Plan T har en stor negativ effekt på elevens afgangskarakter i 9. klasse. De
fagligt svageste elever på det intensive læringsforløb og dem med en mor med meget
lidt uddannelse oplever ingen eller mindre negative effekter. For disse elever kan vi
ikke måle en negativ effekt på deres 9.klasses afgangsresultater.

Vi finder tendenser til et lavere efterfølgende skolefravær blandt deltagerne, og en ten-
dens til i højere grad at vælge en erhvervsuddannelse frem for en gymnasial uddannel-
se, men ingen effekt på tilbøjeligheden til at tage en ungdomsuddannelse overordnet.
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5. EFFEKTANALYSE FOR DRENGEAKADEMIET

I dette kapitel præsenterer vi resultaterne for effektanalysen for deltagerne i Drenge-
Akademiet. Der indgår i alt 211 deltagere fra skoleårene 12/13-14/15 i analysen.

5.1 Effektanalyse for DrengeAkademiet

I figur 5.1 fremgår resultaterne af den kvantitative effektanalyse for DrengeAkademiet.

Som det kan ses,  er  der blandt deltagerne på DrengeAkademiet en tydelig og positiv
effekt på andelen af elever, som tager på efterskole i 9. klasse eller i 10. klasse. I gen-
nemsnit tager 6 procent flere elever på efterskole i 9. klasse og 16 procent flere elever i
10. klasse.

Figur 5.1: Effektmålinger på diverse udfaldsmål, DrengeAkademiet

Effektmål Standard afvigelser

Eksamenskaraktergennemsnit -0.410*** (0.059)
Har ikke taget alle bundne prøver -0.046 (0.036)
Påbegynder gymnasial uddannelse,
efter 9.kl -0.141*** (0.031)
Påbegynder ungdomsuddannelse,
efter 9.kl -0.005 (0.026)
Efterskole efter 9.kl 0.162** (0.050)
Efterskole i 9. kl 0.057* (0.028)
Påbegynder gymnasial uddannelse,
2 år efter 9. kl -0.249*** (0.050)
Påbegynder ungdomsuddannelse,
2 år efter 9. kl -0.016 (0.054)
Ulovligt fravær i 9. klasse -1.027 (1.109)
Syge fravær i 9. klasse 0.456 (1.065)
Samlet fravær i 9. klasse -0.566 (1.797)

*p<0.05, **p<0,01, ***p<0,001

Færre elever starter på en gymnasial ungdomsuddannelse direkte efter 9. klasse eller
et år efter de færdiggjorde 9. klasse. Dette opvejes dog af en lignende stigning i ande-
len af elever, som vælger at påbegynde en eud. Deltagelse i DrengeAkademiet får der-
for drengene i højere grad til at fravælge en gymnasial ungdomsuddannelse til fordel
for en eud. Kun halvdelen af DrengeAkademiets deltagere har været færdige med 9.
klasse i to år eller mere, og derfor er denne del af analysen mere usikker.

Drengene, som deltog i  DrengeAkademiet,  får  i  gennemsnit  et  dårligere eksamenska-
raktergennemsnit i 9. klasse end drengene i sammenligningsgruppen. Denne effekt er
forholdsvis stor og statistisk signifikant. Det negative resultat kan ikke forklares med
hvem, der tog afgangsprøverne, da der ikke er en statistisk signifikant forskel i andelen
af prøvetagere blandt drengene på DrengeAkademiet og i sammenligningsgruppen.
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Deltagerne  i  DrengeAkademiet  har  mindre  skolefravær  i  9.  klasse  end  i  sammenlig-
ningsgruppen, men resultatet er ikke statistisk signifikant. Det skal dog bemærkes, at
efterskolerne ikke indrapporterer skolefraværsdata til Danmarks Statistisk. Derfor er
resultaterne på skolefravær baseret alene på de elever, som vælger at tage 9. eller 10.
klasse i en almindelig folkeskole eller i et kommunalt 10. klasse tilbud. Hvis de elever,
som søger på efterskole, er mere motiveret og derfor har mindre skolefravær, vil vores
effektmål have en tendens til at undervurdere en eventuel positiv effekt på elevernes
fravær.

5.2 Effekter for elever, som deltager i DrengeAkademiet efter 8. kl.

Begrænser vi ovenstående analyse til kun at inkludere de elever, som deltog på Dren-
geAkademiet  efter  8.  klasse,  kan  vi  benytte  8.  klasses  nationale  test  i  dansk  i  vores
statistiske udvælgelsesalgoritme. Det har den fordel, at vi kan kontrollere for elevernes
faglighed i 8. klasse i stedet for i 6. klasse. Men det betyder samtidig, at analysen gen-
nemføres med færre elever.

I denne analyse, vist i figur 5,2, ser vi ikke længere en positiv effekt på elevernes ten-
dens til  at gå på efterskole. Det kan skyldes, at der indgår færre elever i analysen og
resultaterne derfor bliver mere usikre.

Samtidig bliver effekten på elevernes eksamenskarakter i 9. klasse mindre, selvom den
forbliver negativ og statistisk signifikant.

Figur 5.2: Effektmålinger på diverse udfaldsmål kun for elever som deltog i det intensive læ-
ringsforløb efter 8. klasse, DrengeAkademiet

Effektmål Standard afvigelse

Eksamenskaraktergennemsnit -0.287** (0.090)

Har ikke taget alle bundne prøver -0.021 (0.051)

Gym uddannelse efter 9.kl -0.088* (0.037)

Startet på uddannelse efter 9.kl -0.006 (0.035)

Efterskole i 9kl 0.023 (0.039)

Efterskole efter 9.kl 0.136 (0.073)

Gym uddannelse 2 år efter 9.kl -0.206** (0.077)

Startet på uddannelse 2 år efter 9.kl 0.014 (0.069)

Ulovlig fravær i 9. klasse -0.780 (0.891)

Syge fravær i 9. klasse 1.249 (1.161)

Samlet fravær i 9. klasse 1.023 (2.027)
*p<0.05, **p<0,01, ***p<0,001

Her har vi således taget højde for det faglige niveau hos eleven helt frem til lige før deltagelsen i
det intensive læringsforløb, men finder stadig negative læringseffekter.
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5.3 Foreløbige effekter på trivsel og uddannelsesparathed

Begrænser vi effektanalysen til at inkludere elever, som er blevet uddannelsespara-
thedsvurderet i 9. kl. efter de nye uddannelsesparathedsvurderingsregler, indsnævres
analysen til  kun at inkludere 88 elever, som har deltaget på DrengeAkademiet i 2014
eller 20151. Derfor er der en øget usikkerhed omkring validiteten af disse resultater, da
de bygger på data fra meget få elever.

Blandt  disse  elever  kan  vi  ikke  finde  en  statistisk  signifikant  effekt  af  at  deltage  på
DrengeAkademiet på elevens uddannelsesparathed i 9. klasse. Vi kan heller ikke måle
en effekt på elevens skoletrivsel.

Skoletilfredshed og motivation i 9. klasse er lavere for elever, som har været på Dren-
geAkademiet end for elever i sammenligningsgruppen. Dette peger i retning af, at de
elever, som har deltaget på DrengeAkademiet, efterfølgende bliver mindre tilfredse
med deres almindelige skoletilbud og har en lavere motivation for skolearbejdet end
elever, som ikke har været afsted på et intensivt læringsforløb.

Figur 5.3: Effektresultater for elever, som blev uddannelsesparathedsvurderet i 9. kl., deltog i
trivselsmåling i 9. kl., i 2015/16

Effektmål Standard afvigelser

Uddannelsesparate -0.117 (0.066)
Mistrivsel 9.kl 0.048 (0.121)
Skoletilfredshed 9.kl -0.299* (0.128)
Motivation 9.kl -0.374* (0.159)

*p<0.05, **p<0,01, ***p<0,001

Kilde: STIL data, Nationale Trivselsmåling, 9. kl.

Resultaterne bygger på et meget begrænset datamateriale og kan ændre sig, når flere
elever inkluderes i den endelige analyse.

5.4 Hvem får mest ud af at deltage i DrengeAkademiet?

Ikke alle elever får lige meget ud af at deltage i DrengeAkademiet, selvom forskellene
ikke er store.

Som det kan ses i Figur 5.3, er det især de elever, som fagligt klarer sig bedre end an-
dre deltagere, som efterfølgende ikke klarer sig så godt i folkeskolens afgangsprøve
som elever i sammenligningsgruppen.xiii

1 I denne analyse inkluderes kun de elever, som deltog i DrengeAkademiet i 2014 og som gik i 8. kl. i 2014/15, samt elever som
deltog i DrengeAkademiet i 2015 og som gik i 9. kl. i 2015/16.
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Figur 5.3: Forskelle i effektstørrelser på tværs af elevernes faglige kompetencer inden forlø-
bet, DrengeAkademiet

Note: Den fuldt optrukne blå kurve viser deltagerne og de stiplede blå kurver et 95% konfidens-interval,
mens de tilsvarende røde kurver viser den matchede sammenligningsgruppe. På x-aksen fremgår elevens
resultat i 6. kl. nationale test i matematik (normaliseret så gennemsnittet er nul). På y-aksen er elevens
eksamenskaraktersgennemsnit i 9. kl. (også normaliseret, så gennemsnittet er nul).

Til forskel fra Plan T, er der ikke de store forskelle blandt deltagerne på DrengeAkade-
miet i, hvor stor en effekt, det intensive læringsforløb har haft på deres afgangskarak-
ter afhængigt af morens uddannelse.

Figur 5.4 viser, at morens uddannelsesniveau ikke har nogen stor betydning for effek-
ten af  at  deltage i  DrengeAkademiet på elevens 9.  klasses eksamenskarakter.  Der er
dog en tendens til at effekten, som for de unge i Plan T, er mindst negativ for de ele-
ver, der har en lavt uddannet mor.



Kamilla Gumede, Søren Nielsen, Michael Rosholm

24

Figur 5.4: Forskelle i effektstørrelser på tværs af moderens uddannelsesniveau, DrengeAka-
demiet

Note: Den fuldt optrukne blå kurve viser deltagerne og de stiplede blå kurver et 95% konfidens-interval,
mens de tilsvarende røde kurver viser den matchede sammenligningsgruppe. På x-aksen fremgår mors ud-
dannelsesniveau. På y-aksen er elevens eksamenskaraktersgennemsnit i 9. kl. (også normaliseret, så gen-
nemsnittet er nul).

5.5 Opsamling

Elever, som har deltaget i DrengeAkademiet, har en større tendens til  at gå på efter-
skole i 9. eller i 10. klasse.

Det er  ikke muligt  på baggrund af  de foreløbige data at  måle en statistisk signifikant
effekt på elevernes skolefravær eller påbegyndelse af en ungdomsuddannelse. Der er
dog en øget tilbøjelighed til at vælge en erhvervsuddannelse frem for en ungdomsud-
dannelse.

Det fremgår af analysen, at eleverne klarer sig markant dårligere end sammenlignings-
gruppen i 9. klasses afgangseksamen. Dette kan skyldes, at vi ikke i tilstrækkelig grad
kan matche eleverne med sammenlignelige unge.
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6. KONKLUSION

En vellykket skolegang er en væsentlig forudsætning for, at flere gennemfører en ung-
domsuddannelse eller videre uddannelse og på sigt opnår et selvstændigt voksenliv.

Selvom der efterhånden er et stort udbud af intensive læringsforløb, er der begrænset
viden med høj evidens om, hvilken effekt forløbene har og hvorfor.

I dette notat præsenteres resultaterne af den første af tre kvantitative effektanalyser,
som undersøger om deltagelse i  et  af  tre intensive læringsforløb (Plan T,  DrengeAka-
demiet eller Københavner Akademiet) gør en forskel for de deltagende unges faglige og
personlige udvikling, på kort sigt og over tid.

Analysen er gennemført efter eleverne allerede har deltaget i de intensive læringsforløb
og benytter en PSM metode. Ved brug af historiske registerdata identificerer vi en
sammenligningsgruppe  af  elever,  der  tilnærmelsesvis  ligner  eleverne  i  Plan  T  og  på
DrengeAkademiet, inden de deltog i det intensive læringsforløb. Analysen sammenlig-
ner de deltagende elevers faglige udvikling og livsduelighed i 9. klasse og ved starttids-
punktet for en ungdomsuddannelse med dem i sammenligningsgruppen.

Validiteten  af  PSM  analysen  afhænger  af,  at  vi  kan  kontrollere  ordentligt  for  selekti-
onsmekanismen som afgør, hvilke elever, som kommer på det intensive læringsforløb
og hvilke elever, som ikke gør. Vi begrænser modellen til at inkludere maksimalt 5
sammenligningselever pr. indsatselev.

Effektevalueringen af Plan T viser, at deltagelse i det intensive læringsforløb medfører
en (ikke signifikant) reduktion i skolefravær og en ikke statistisk signifikant stigning i
andelen af elever, som kommer i gang med en ungdomsuddannelse to år efter, at ele-
verne afslutter 9. kl. Effektmålingen viser også, at deltagerne klarer sig markant dårli-
gere  i  afgangseksamen i  9.  kl.  og  at  de  i  højere  grad  vælger  en  erhvervsuddannelse
frem for en gymnasial uddannelse.

Effektevalueringen af DrengeAkademiet viser, at deltagelse i det intensive læringsforløb
giver eleverne lyst og mod til at tage på efterskole i 9. eller 10. klasse. Det er ikke mu-
ligt på baggrund af de foreløbige data at måle en statistisk signifikant effekt på elever-
nes skolefravær eller påbegyndelse af en ungdomsuddannelse. Effektmålingen viser, at
eleverne på DrengeAkademiet klarer sig markant dårligere i 9. klasses afgangseksamen
end sammenligningsgruppen.

Overordnet set får vi således resultater, som peger i den forventede retning, bortset fra
effekterne på afgangskaraktererne. Validiteten af ovenstående resultater kan udfordres
af følgende grunde:

For det første er indsatserne ikke evalueret ved hjælp af et lodtrækningsforsøg. Dette
bør som udgangspunkt altid være den foretrukne evalueringsstrategi, da man herved
automatisk løser selektionsproblemet.

Vi har derfor, for det andet, anvendt en PSM strategi, som forudsætter, at alle relevan-
te informationer som selektionen ind i indsatserne har været baseret på, er tilgængeli-
ge for forskerne. Det righoldige datamateriale fra Danmarks Statistik koblet med natio-
nale  test  resultater  og  oplysninger  om skolefravær  skulle  i  vid  udstrækning  korrigere
herfor.
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Der er imidlertid faktorer, som fx elevens motivation og ihærdighed, som vi endnu ikke
kan observere,  og som kan have influeret  negativt  på udvælgelsesprocessen, hvis  de
intensive læringsforløb især har henvendt sig til skoletrætte og umotiverede elever.

Er det tilfældet, er det ikke så overraskende, at deltagerne i de intensive læringsforløb
faktisk klarer sig dårligere end de unge i sammenligningsgruppen. Imod dette argu-
ment taler de favorable effekter på fravær, efterskole og (til dels) ungdomsuddannelse.

Hvorvidt den manglende adgang til information om elevens skoletrivsel og motivation
har påvirket  resultaterne i  indeværende analyse,  kan vi  blive klogere på i  den afslut-
tende analyse (i 2019). Til den tid, forventer vi, at tilstrækkeligt mange deltagere har
gennemført de årlige nationale trivselsmålinger, som først blev indført i skoleåret
2014/15, og som vi derfor endnu ikke har haft mulighed for at inkludere i indeværende
notat.
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Bilag A: Oversigt over variable i udvælgelsesalgoritmen

Algoritmen inkluderer informationer om elevernes tidligere skoletid (fravær, nationale
testresultater, specialundervisning) samt uddannelsesniveau for barnets mor og far og
familiens indkomst.

VARIABLES DrengeAkademiet Plan T
Bosat i byområde -0.202 -0.533

(0.226) (0.370)
Adopteret -0.387

(0.461)
Modtager specialundervisning 0.240**

(0.110)
4.kl nationale test - Sprogforståelse 0.0932*

(0.0563)
4.kl nationale test - Afkodning -0.187***

(0.0665)
4.kl nationale test - Tekstforståelse -0.254***

(0.0659)
6.kl nationale test - Sprogforståelse -0.0765 -0.374***

(0.0477) (0.107)
6.kl nationale test - Afkodning -0.209*** -0.374***

(0.0524) (0.115)
6.kl nationale test - Tekstforståelse 0.0119 -0.283**

(0.0525) (0.120)
3.kl nationale test - Tal og algebra 0.0667

(0.115)
3.kl nationale test - Geometri 0.0758

(0.0970)
3.kl nationale test - Statistik og sandsynlighed -0.0975

(0.103)
6.kl nationale test - Tal og algebra -0.0294 0.181

(0.0615) (0.122)
6.kl nationale test - Geometri -0.0254 0.0328

(0.0565) (0.127)
6.kl nationale test - Matematik i anvendelse -0.106* 0.112

(0.0573) (0.128)
Ulovlig fravær i 5. klasse 0.0133

(0.0155)
Ulovlig fravær i 6. klasse -0.0179

(0.0133)
Syge fravær i 5. klasse 0.0131

(0.0127)
Syge fravær i 6. klasse -0.00414

(0.00992)
Samlet fravær i 5. klasse -0.0145 -0.0174

(0.0107) (0.0147)
Samlet fravær i 6. klasse 0.00295 0.00957

(0.00833) (0.00946)
Gymnasial uddannelse - Mor 0.519*** -0.359

(0.149) (0.449)
Erhvervsuddannelse - Mor 0.442*** 0.239

(0.110) (0.182)
Kort videregående uddannelse - Mor 0.411**

(0.183)
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Mellemlang videregående uddannelse - Mor 0.375*** 0.138
(0.132) (0.234)

Lang videregående uddannelse - Mor 0.166 0.181
(0.205) (0.410)

Løn indkomst pr 1.000kr - Mor 2.41e-05 0.000641
(0.000210) (0.000514)

Mors alder ved fødslen 0.00471 -0.00795
(0.00926) (0.0195)

Gymnasial uddannelse - Far -0.0884 -0.234
(0.172) (0.440)

Erhvervsuddannelse - Far 0.0433 0.161
(0.0886) (0.171)

Kort videregående uddannelse - Far 0.152 0.283
(0.137) (0.248)

Mellemlang videregående uddannelse - Far -0.0271 -0.639
(0.141) (0.413)

Lang videregående uddannelse - Far -0.419** -0.813
(0.201) (0.534)

Løn indkomst pr 1.000kr - Far -4.16e-05 0.000170
(0.000124) (0.000321)

Fars alder ved fødslen -0.0134 -0.00957
(0.00836) (0.0171)

Dreng -0.157
(0.129)

Constant -2.003*** -1.426
(0.629) (1.060)

Observations 16,881 4,555
Skole FE YES YES
Year FE YES YES
Standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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Bilag B: Antal elever, som indgår i PSM analysen, Plan T
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Bilag C: Antal elever, som indgår i PSM analysen, DrengeAkademiet
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i 2015 priser; Rosholm og Svarer (in prep). Does Mentoring youth on Welfare Improve Education-
al Attainments? Medium Term Results from a Randomized Experiment. Manuskript under udar-
bejdelse.

ii Yderligere elever deltog på DrengeAkademiet og Plan T i denne periode. 23 elever er udgået af
analysen, fordi vi ikke kunne matche disse elever med et individ i de danske registerdata ved
Danmarks Statistisk. Elever, som var på camp efter 9. kl., er også ekskluderet fra analysen, fordi
vi ikke har 9. kl. eftermålinger på disse elever. Elever, som var på camp allerede i 6. kl., er ikke
alle nået at få 9. kl. eftermålinger på endnu og er derfor også ekskluderet. Desuden vil der være
individer, for hvem vi mangler oplysninger i registrene, og som derfor bliver ekskluderet pga.
missing variable.

iii Elever, som deltog i de intensive læringsforløb efter, at de havde gennemført 9. kl., er ikke in-
kluderet i analysen.

iv I analysen præsenteres effektstørrelserne i standard afvigelser. Det gøres for at sikre, at for-
skelle i middelværdien eller i spredning på tværs af forskellige udfaldsmål (som fx forskelle i ka-
raktergennemsnittet på en national test, som kan ændre sig fra år til år) ikke fejlagtigt skal læses
som forskellige i størrelserne af effekten. Derfor har vi normaliseret alle udfaldsmål (således at
de normaliserede effektmål har en middelværdi på nul) standardiseret spredningen (således at
den falder indenfor en skala på 0-1). En effektstørrelse på 0-0,2 standard afvigelser er en elle til
moderat effekt i en skolekontekst. Effektstørrelser på 0,2-0,35 standard afvigelser anses normalt
for at være en middelstor effekt og effektstørrelser over 0,35 standard afvigelser ses som en stor
effekt blandt skoleindsatser.

v Fordi den nationale test i 8. klasse er en førmåling for nogle elever og en eftermåling for andre
elever, kan vi ikke benytte denne måling i den samlede analyse. Vi gør dog brug af målingen i
analysen af DrengeAkademiet, når vi begrænser analysen til elever, som var på camp efter 8.
klasse. For disse elever, kan vi benytte deres nationale testresultater som en førmåling for alle de
elever, som tog testen.

vi Vi benytter i den beskrivende analyse udelukkende informationer om mors uddannelsesniveau.
Tallene ser ikke meget anderledens ud, hvis det er fars uddannelsesniveau, som inkluderes. For
at spare plads, har vi derfor udeladt fars uddannelse.

vii Der er kun indrapporteret skolestartsdata til Danmarks Statistik siden 2007. Derfor er det kun
elever, som startede i 1. klasse i 2007 eller senere, som er inkluderet i denne statistik.

viii Disse data er baseret på indrapporteringer fra elevens skole. Det kan ikke afvises, at flere ele-
ver modtager ekstra støtte i undervisningen, som ikke indrapporteres til Danmarks Statistisk.

ix I udarbejdelsen af analysen, har vi også afprøvet andre algoritmer.

x Analysemodellen benytter en skole- fixed effekt model, som inkluderer en dummy for hver sko-
le. Kun kommuner, som har sendt mindst et barn på et intensivt læringsforløb, er inkluderet i
analysen.

xi Disse elever hedder i Figur 3.2 ”treated off support”.

xii Resultaterne ændrer sig ikke, når der kigges på dansk og matematik separat

xiii Vi viser kun grafen for elevernes relative faglige kompetencer i dansk i de nationale test i 6.
klasse. Den tilsvarende graf for elevernes relative matematiske kompetencer, ligner tilnærmel-
sesvis grafen for dansk.
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